اﻟﮕﻮﻫﺎی ورودی اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﻣﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﻫﻤﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ وﯾﮋه ای ﺑﻪ اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن دارﯾﻢ ،از ﭘﺴﻮرد ﯾﺎ ﮔﺬرواژه ﻫﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮﯾﻢ .ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان داده ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺬرواژه ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎده ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای اﻓﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن و در
زﻣﺎﻧﻪ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮔﺬرواژه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن » «password»، «p@$$w0rdو » «1234567ﺑﻪ
ﺷﺪت ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺪروﯾﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻮﮔﻞ »ﭘﺘﺮن – اﻟﮕﻮ« ﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﺼﻮر
ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺘﺮن ﻻک اﻧﺪروﯾﺪ ) (ALPاﯾﻤﻦ ﺗﺮ از ﭘﺴﻮردﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎل اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺴﻮردﻫﺎی اﻟﮕﻮ-ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬرواژه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪس زدن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 ،Marte Løgeﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ .وی  ۴ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮕﻮی ﻻک اﻧﺪروﯾﺪ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از آﻧﻬﺎ ۴۴) ،درﺻﺪ( در ﻣﯿﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ  ۷۷درﺻﺪ اﻟﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از  ۴ﮔﻮﺷﻪ آﻏﺎز
ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﭘﺘﺮن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ  ۵ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺣﺪودا  ۹۰۰۰اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮای
ﭘﺴﻮرد ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ وی درﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﭘﺘﺮن ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ از  ۴ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﮐﻠﯽ ﺑﻪ  ۱۶۲۴ﻋﺪد ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ
اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،از ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺘﺮن ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۴ﯾﺎ  ۵ﻋﺪد( اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪس زدن آن ﻧﯿﺰ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود.
ﺧﺎﻧﻢ  Løgeﺑﻪ  ArsTechnicaﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﭘﺴﻮردﻫﺎی ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪد و ﺣﺮوف ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن در ﭘﺴﻮرد ﻫﺎی اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارﻧﺪ«.
اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ دارای  ۴ﻧﻘﻄﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۹ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .داﺷﺘﻦ
 ۹ﻧﻘﻄﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ  ۳۸۹.۱۱۲اﺣﺘﻤﺎل

رو ﺑﻪ رو ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،ﺧﺎﻧﻢ  Løgeاز اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﭘﺘﺮن ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﮕﻮی اول ﺑﺮای ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ،اﻟﮕﻮی دوم ﺑﺮای ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و
اﻟﮕﻮی ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺻﺮﻓﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ۴ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ۹ﻧﻘﻄﻪ ﻧﯿﺰ روی آورده اﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﭘﺘﺮن ﻫﺎی  ۸ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻢ
ﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮان آﻗﺎ را در ردﯾﻒ اول و ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﻢ را در

ردﯾﻒ دوم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ،آﻗﺎﯾﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده و از اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.
 Løgeﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ از  ۴ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮد و آﻧﻬﺎ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻫﺎی  ۶ ،۳ ،۱ ،۲ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ۶ ،۳ ،۲ ،۱
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

ﻫﮏ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺬرواژه ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ » «passwordو

» « 1234567و ») «letmeinﺑﮕﺬار داﺧﻞ ﺷﻮم( ﻫﺴﺘﻨﺪ Løge .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﭘﺘﺮن ﻫﺎی
اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﺨﺺ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ۱۰
اﺣﺘﻤﺎل ،ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺪروﯾﺪی ﺷﻤﺎ وارد ﺷﻮد .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ

ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ  ۱۰۰ﺗﻼش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﭗ دﺳﺖ ﻫﻢ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان راﺳﺖ دﺳﺖ ،از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺘﺮن ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 Løgeدر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان دارد ﺗﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﺸﺎن را اﯾﻤﻦ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻟﮕﻮ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺧﺎﻧﻢ  Løgeﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت،
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻟﮕﻮﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺸﯿﺪن آﻧﻬﺎ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

